402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
INTRODUÇÃO
Este Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento orientador que reflete a realidade da nossa
escola, ao longo deste ano letivo. Deve constituir-se como uma ação concertada, incentivando a
participação de todos os intervenientes da Comunidade Educativa.
Apresenta como finalidade o cumprimento das metas/objetivos do Contrato de Autonomia e do Projeto
Educativo que irão unificar todas as atividades propostas.
Este PAA pretende ser documento aberto e, naturalmente, permeável à introdução de novas atividades
que a qualquer momento possam surgir. Deste modo, poderá sofrer alterações e/ou melhorias ao longo
do ano.
O PPA está dividido em 5 partes:
1. Atividades específicas para a concretização do Projeto Educativo
2. Atividades genéricas de dinamização da escola
3. Visitas de Estudo
4. Dia da Rainha
5. Festival da Rainha – Feira Medieval
A sua avaliação será feita no final do ano letivo, pela equipa responsável pelo acompanhamento do PAA,
após a análise dos respetivos relatórios de atividades, enviados pelos responsáveis/coordenadores, para
o site da escola (www.esrsi.edu.pt).
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- Projeto Educativo:
1. Aproximar a média dos resultados nas provas e exames nacionais de todas as disciplinas com mais de
15 alunos da média nacional, nos casos em que ela for inferior.
2. Melhorar a taxa de conclusão:
2.1. do 3º ciclo, tornando-a superior a 85%.
2.2. do ensino secundário, tornando-a superior a 78,0%.
3. Manter a taxa de desistência abaixo do valor de 5%.
4. Melhorar a qualidade dos resultados escolares, expressa na distribuição das avaliações pelos
intervalos de classificação, aumentando a percentagem de alunos (relativamente à média dos 5 anos
anteriores):.
5. Prosseguir a aposta na diversificação da oferta formativa.
6. Continuar a disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos.
7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um.
8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de
aprendizagem territorialmente inseridas..
9. Envolver os pais/encarregados de educação no cumprimento do dever de assiduidade dos alunos e de
respeito pelas regras instituídas.
10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de
parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais.
11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
13. Promover a realização de ações/projetos no âmbito das questões da Saúde, da Segurança e dos
Direitos Humanos.
14. Promover a sustentabilidade ambiental e sensibilizar a comunidade escolar e local para a sua
importância na qualidade de vida das sociedades
15. Promover um trabalho docente assente na reflexão crítica, no trabalho colaborativo e na formação
contínua ao nível pedagógico, científico e das novas tecnologias.
Nota: Este PAA está para ser aprovado em Reunião de Conselho Geral.
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas.
Reciclar e Reutilizar

Objetivos Contribuir para a formação de jovens capazes do exercício de uma cidadania participativa, mais informada e esclarecida;
Desenvolver uma consciência ecológica que privilegie a conservação da natureza e a preservação do meio ambiente;
Sensibilizar para a importância da separação e reciclagem dos resíduos;
Incentivar os alunos a reutilizar materiais, despertando para as diferentes formas de arte e estimulando o sentido estético.
Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial

Local
Centro de Apoio à
realização Aprendizagem

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

Conclusão
atividade.
17/09/2020

Obs:

Nº Reg. Entrada

17

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

15/06/2021

Alunos que frequentam o Centro de Apoio à
Aprendizagem.

Recursos Revistas, jornais, cartolinas,
cartão, tecidos, embalagens
de diversos materiais, cola,
tesoura, régua, tintas, pincéis
e lápis de cor.

Orçamento (€)

1.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade
experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Jardins Sensoriais

Objetivos Promover o respeito pela Natureza;
Incentivar a reciclagem e reutilização;
Promover a saúde e o bem estar através da manutenção e/ou reabilitação das capacidades sensoriais e psicomotoras;
Desenvolver atividades para a melhoria de um espaço verde existente na escola;
Desenvolver atividades (semear, regar, plantar e cuidar).
Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial

Local
CAA e espaços exteriores da
realização escola.

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

17/09/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

18

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

15/06/2021

Alunos que frequentam o Centro de Apoio à
Aprendizagem.

Recursos Sementes variadas, plantas,
regador, vasos e utensílios de
jardinagem.

Orçamento (€)

1.00
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Tipo de atividade

Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep.
Ciências
dinamizadora Socioeconómicas/Contabilidade
e
Filosofia/EMR

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Produção de uma ópera

Objetivos Promover a escola como produtora de cultura;
Proporcionar uma cultura estética que fomente o gosto pelas artes;
Combater o insucesso através de uma proposta complementar aos currículos escolares.

Responsável (eis)

Professor António Júlio Rebelo

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

17/09/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

33

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

28/05/2021

Ópera na Academia e na Cidade; Profissionais da música
e comunidade educativa e local.

Recursos Todos os recursos inerentes à
produção de uma ópera.

Orçamento (€)

1.0
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade
experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Projeto "Todos Juntos Podemos Ler"

Objetivos Contactar com diversos tipos de textos literários;
Conhecer vários escritores;
Ler por prazer.

Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial

Local
CAA e BE
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

18/09/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

20

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

11/06/2021

Alunos que frequentam o CAA, os docentes envolvidos e
os demais intervenientes na comunidade educativa,
nomeadamente a professora bibliotecária.

Recursos Diversos livros, textos
jornalísticos.

Orçamento (€)

1.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube da Mecatrónica
dinamizadora

11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Exploração de atividades no âmbito da mecatrónica

Objetivos Melhorar as competências digitais dos alunos na área da programação e robótica;
incrementar os conhecimentos interdisciplinares nas áreas técnicas

Responsável (eis)

Prof's Joaquim Vieira e Manuel pintado

Local
Escola
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

21/09/2020

Conclusão
atividade.

31/05/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

45

Data registo: 20-11-2020

Registado por: cmecatronica@esrsi.edu.pt

Professores dinamizadores e alunos inscritos no clube

Recursos Equipamentos informáticos,
Kits robótica e outros
matariais

Orçamento (€)

150
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Sessões regulares de Educação para os Direitos Humanos

Objetivos Dar a conhecer os Direitos Humanos e situações de violação dos mesmos
Desenvolver o espírito crítico
Consciencializar para a necessidade de respeitar os outros
Desenvolver competências comunicativas e criativas
Responsável (eis)

Professoras do Clube

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

24/09/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

30

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

04/06/2021

Professoras e alunos

Recursos Cartolinas, marcadores, papel
de cenário, fotocópias, etc

Orçamento (€) 50.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

5. Prosseguir a aposta na diversificação da oferta formativa;, 6.Continuar a disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos;, 7. Promover
um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e
desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da
escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Formação de utilizadores

Objetivos Divulgar o espaço e o material existente na BE/ Desenvolver competências de utilização dos materiais e do espaço da BE/ Desenvolver competências de
investigação, de pesquisa e de tratamento da informação/ Desenvolver competências nas áreas das TIC.

Responsável (eis)

Marta Matos/Ana Barreto

Local
Biblioteca Escolar
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

7

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

31/10/2020

Alunos do 7º ano e do 10º ano de escolaridade

Recursos PC`s/ Tela/
Projetor/Fotocópias

Orçamento (€) 15.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

2. Melhorar a taxa de conclusão em três anos;, 3. Manter a taxa de desistência abaixo do valor de 5%;, 5. Prosseguir a aposta na diversificação da
oferta formativa;, 6.Continuar a disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos;, 7. Promover um ambiente de escola motivador,
participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades
de aprendizagem territorialmente inseridas., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar
a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Aprender com a BE

Objetivos Desenvolver competências de literacia da leitura, dos media e da informação/ Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação/ Desenvolve
prática de exposição oral e escrita e de intervenção.

Responsável (eis)

Marta Matos/Professores do Conselho de Turma

Local
Biblioteca Escolar/ Sala de
realização aula

Início
atividade

01/10/2020

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

10

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

11/06/2021

Alunos do 10 E

Recursos Livros/ Jornais/ Revistas/ PC/
Internet/ Videos, etc.

Orçamento (€) 10.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas.
Horta da Rainha

Objetivos Desenvolver atividades baseadas em experiências reais e de interesse das crianças/jovens que ajudem à realização de aprendizagens significativas;
Desenvolver competências ao nível da motricidade;
Criar o gosto pela natureza;
Preparar os alunos para a vida ativa;
Observar as modificações que se vão operando com o crescimento da planta;
Desenvolver competências sociais, espírito de grupo e entreajuda.
Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial e professora Sofia Ferreira

Local
Espaço exterior da escola
realização

Início
atividade

Conclusão
atividade.
02/10/2020

Obs:

Nº Reg. Entrada

19

Data registo: 20-11-2020

Intervenientes/
Destinatários

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

15/06/2021

Alunos que frequentam o Centro de Apoio à
Aprendizagem.

Recursos •
•
•
•
•
•
•
•

Ancinhos;
Sachos;
Regadores;
Pás;
Sementes;
Bolbos;
Baldes;
Estrume

Orçamento (€)

1.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Jornal Escolar “Notícias da Rainha”
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Jornal Escolar

Objetivos Divulgar as atividades realizadas na escola

Responsável (eis)

Grupo do Jornal

Local
ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

06/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

31

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

09/06/2021

Grupo do Jornal/Comunidade educativa e local

Recursos Reprografia, informáticos

Orçamento (€) 20.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um.
Dia da Dignidade

Objetivos Sensibilizar os alunos para a importância do respeito pela dignidade humana

Responsável (eis)

Professoras do Clube dos Direitos Humanos

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

20/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

25

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

20/10/2020

Clube dos Direitos e Projeto Escola Amiga dos Direitos
Humanos/ alunos da escola

Recursos Informáticos

Orçamento (€)

1.00
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Tipo de atividade

Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep.
Ciências
dinamizadora Socioeconómicas/Contabilidade
e
Filosofia/EMR

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
A Escola Mostra Cinema

Objetivos Fomentar o gosto pelo cinema;
Tomar contacto com diferentes cinematografias;
Desenvolver a partilha de leituras e narrativas cinematográficas.

Responsável (eis)

Professor António Júlio Rebelo

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

26/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

32

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

28/05/2021

Professor António Júlio Rebelo/Comunidade Local

Recursos Auditório; Audiovisuais;
Reprografia.

Orçamento (€) 20.00
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Tipo de atividade

Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep.
Ciências
dinamizadora Socioeconómicas/Contabilidade
e
Filosofia/EMR

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Dia da Filosofia

Objetivos Desenvolver o pensamento crítico e criativo
Desenvolver competências em literacia de informação digital e dos media
Estimular o interesse pela disciplina

Responsável (eis)

Professores de Filosofia

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

19/11/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

23

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

19/11/2020

Turmas de décimo e décimo primeiro ano

Recursos Informáticos; Reprografia

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais.
Dia de combate à violência contra as mulheres

Objetivos Sensibilizar para as situações de violência
Contribuir para a mudança de comportamentos e atitudes

Responsável (eis)

Professoras do Clube

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

25/11/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

26

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

25/11/2020

Professores e alunos do Clube/ CPCJ de Estremoz/
Comunidade Educativa

Recursos Reprografia; recursos
informáticos; cartolinas;
marcadores

Orçamento (€) 10.00
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Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Semana dos Direitos Humanos

Objetivos Divulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos
Sensibilizar para o respeito pelos Direitos Humanos
Debater temas da atualidade
Desenvolver o espírito crítico
Desenvolver competências de comunicação
Desenvolver atitudes de respeito pelos outros e pelas suas diferenças
Contribuir para um ambiente de escola inclusivo e não discriminatório
Responsável (eis)

Professoras e alunos do Clube

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

07/12/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

27

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

11/12/2020

Professoras e alunos do Clube/Comunidade Educativa

Recursos Cartolinas, marcadores, papel
de cenário e informáticos.

Orçamento (€) 20.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade

Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep.
Ciências
dinamizadora Socioeconómicas/Contabilidade
e
Filosofia/EMR

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Participação no Dia da Rainha

Objetivos Divulgar atividades e trabalhos desenvolvidos nas disciplinas do Departamento

Responsável (eis)

Professores do Departamento

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

19/02/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

24

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

19/02/2021

Turmas do ensino secundário

Recursos Material de escrita,
Informáticos; Reprografia

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Dia Internacional da Mulher

Objetivos Sensibilizar para a situação das discriminações de género
Fomentar comportamentos e atitudes respeitadoras da dignidade humana

Responsável (eis)

Professoras do Clube

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

08/03/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

28

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

08/03/2021

Professoras e alunos do Clube/Comunidade Educativa

Recursos Informáticos; Auditório;
Reprografia

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube dos Direitos Humanos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Celebrar a liberdade

Objetivos Desenvolver o conhecimento sobre a história contemporânea
Tomar contacto direto com protagonistas do 25 de abril

Responsável (eis)

Professoras e alunos do Clube

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

26/04/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

29

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

26/04/2021

Professoras e alunos do Clube/Comunidade Educativa e
Convidados

Recursos Auditório e Informáticos

Orçamento (€) 50.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade

Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades específicas para a concretização do P.E.

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep.
Ciências
dinamizadora Socioeconómicas/Contabilidade
e
Filosofia/EMR

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Encontro de Alunos de EMRC

Objetivos Estimular o gosto pela disciplina
Fomentar o espírito de solidariedade e de respeito pela dignidade do outro
Desenvolver relações interpessoais

Responsável (eis)

Professora Mónica Patrão

Local
A definir
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

29/04/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

34

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dcecf@esrsi.edu.pt

29/04/2021

Alunos inscritos na disciplina

Recursos Autocarro; material de
escrita; informáticos

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Direção
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um.

Título da atividade

RGP

Objetivos Promover um ambiente de escola motivador. Reforçar a ligação entre os docentes e a escola.

Responsável (eis)

Direção

Local
Auditório ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

14/09/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

35

Data registo: 20-11-2020

Registado por: direcao@esrsi.edu.pt

14/09/2020

Professores

Recursos Auditório

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

4. Melhorar a qualidade dos resultados escolares, expressa na distribuição das avaliações pelos intervalos de classificação, aumentando a
percentagem de alunos (relativamente à média dos 5 anos anteriores):, 7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador
da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem
territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e
projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a
proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
MIBE - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Objetivos Destacar a importância dos livros, da leitura e do conhecimento, para a construção de uma visão holística do ser humano no mundo.

Responsável (eis)

Marta Matos/ Equipa da BE

Local
Biblioteca Escolar/ Salas de
realização Aula/Espaço envolvente

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

6

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

31/10/2020

Comunidade Educativa

Recursos Livros, PC, Câmara de vídeo,
Cartolina, Marcadores,
Impressões, etc.

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

4. Melhorar a qualidade dos resultados escolares, expressa na distribuição das avaliações pelos intervalos de classificação, aumentando a
percentagem de alunos (relativamente à média dos 5 anos anteriores):, 5. Prosseguir a aposta na diversificação da oferta formativa;, 6.Continuar a
disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos;, 7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade
de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente
inseridas., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências
culturais diversificadas e de qualidade.
Digi@net

Objetivos Promover o desenvolvimento da literacia da informação e dos media.

Responsável (eis)

Ana Barreto/ Marta Matos

Local
Biblioteca Escolar/ Salas de
realização aula

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

8

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

31/05/2021

Alunos 3º Ciclo do ensino básico e ensino secundários

Recursos PC`s/ internet/ Cartazes/
Impressões, etc.

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

5. Prosseguir a aposta na diversificação da oferta formativa;, 6.Continuar a disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos;, 7. Promover
um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e
desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da
dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Direitos Humanos na BE

Objetivos Contribuir para uma formação pessoal e social baseada nos valores da partilha, da entreajuda, da solidariedade, da igualdade e do respeito pelas diferenças,
articulado com a defesa de valores universais que preservem a dignidade humana.

Responsável (eis)

Marta Matos/ Maria do Céu Pires

Local
Biblioteca Escolar/ Sala de
realização aula

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

9

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

11/06/2021

Comunidade Educativa

Recursos Cartolina/ Papel de Cenário/
Marcadores, etc.

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

2. Melhorar a taxa de conclusão em três anos;, 3. Manter a taxa de desistência abaixo do valor de 5%;, 7. Promover um ambiente de escola
motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e
comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 9. Envolver os pais/encarregados de educação no cumprimento do dever de assiduidade
dos alunos e de respeito pelas regras instituídas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do
estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas
da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Clube de leitura

Objetivos Fazer dos livros uma companhia de todos os dias.
Incentivar o gosto pela leitura.
Realizar leituras partilhadas , desenvolver o espírito critico e promover a reflexão , a discussão e a troca de ideias, em que as obras literárias escolhidas são o
ponto de partida.
Responsável (eis)

Marta Matos/ Equipa da BE

Local
Biblioteca Escolar/ Sala de
realização aula/ Plataforma Teams
Obs:

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Os projetos são apoiados pelo PNL.

Nº Reg. Entrada

12

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

11/06/2021

Alunos do 3º Ciclo e alunos do Ensino Secundário

Recursos Livros de literatura

Orçamento (€) 1020.0
0

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias
estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Caminhadas com leitura

Objetivos promover o gosto pela leitura, Desenvolver hábitos de leitura ao ar livre.

Responsável (eis)

Francisca Costa/ Marta Matos/ Prof. de Educação Física (Helena
Marques, António Pisco, José Sádio)

Local
Percurso pela cidade de
realização Estremoz
Obs:

Início
atividade

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Intervenientes/
Destinatários

31/10/2020

Alunos

Recursos A indicar em função das
necessidades

Associar a aula de Educação Física à leitura de textos/poemas de autores ligados a Estremoz/ leitura em pontos estratégicos.

Nº Reg. Entrada

13

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da
dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Todos Juntos Podemos Ler

Objetivos Desenvolver o gosto pela leitura/ Promover a inclusão através da leitura/ Desenvolver conhecimentos através da literacia da leitura, dos media e da
informação.

Responsável (eis)

Marta Matos/ Margarida Dias/ Mª. Luz Rosinha/ Professoras de EE

Local
BE/ Sala de aulas
realização

Início
atividade

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

15

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

Intervenientes/
Destinatários

11/06/2021

Alunos do Ensino Especial/ Alunos de diferentes turmas

Recursos Textos/ Poemas/ Livros/
Dvd's, etc.

Orçamento (€) 10.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da
dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Amigos/ Voluntários da BE

Objetivos Promover o exercício de voluntariado juvenil; Contribuir para o exercício da consciência cívica; Envolver responsavelmente alunos na dinâmica da BE;

Responsável (eis)

Marta Matos/Equipa da BE

Local
Biblioteca Escolar
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

16

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

31/05/2021

Comunidade educativa

Recursos Os existentes na BE

Orçamento (€)

5.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

6.Continuar a disponibilizar diversas modalidades de apoios educativos;, 7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador
da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem
territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e
projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a
proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Concurso Nacional de Leitura

Objetivos Incentivar o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. Realizar Leituras Partilhadas, desenvolver o espírito critico e promover a reflexão,
a discussão e a troca de ideias, em que as obras literárias escolhidas são o ponto de partida.

Responsável (eis)

Marta Matos/ Equipa da BE

Local
Biblioteca Escolar
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

07/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

11

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

05/06/2021

Alunos do 3º ciclo e do ensino secundário

Recursos obras selecionadas

Orçamento (€) 500.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Dia da Alimentação

Objetivos - Alertar para a necessidade de uma alimentação saudável; - Consciencializar a comunidade escolar para os malefícios de uma alimentação incorreta; Promover hábitos de alimentação saudável em toda a comunidade escola;r - Estimular a importância de uma boa alimentação sem desperdícios; - Sensibilizar
alunos, Pais e Encarregados de Educação sobre esta temática .

Responsável (eis)

PESES, Departamento de Ciências Naturais e Biologia e Geologia.

Local
Escola
realização

Início
atividade

16/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

37

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

Intervenientes/
Destinatários

16/10/2020

PESES/ Comunidade escolar

Recursos Impressão de cartazes;
Publicação de artigos na
página da Escola

Orçamento (€)

10

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Direção
dinamizadora

2. Melhorar a taxa de conclusão em três anos;, 3. Manter a taxa de desistência abaixo do valor de 5%;, 7. Promover um ambiente de escola
motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e
comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 9. Envolver os pais/encarregados de educação no cumprimento do dever de assiduidade
dos alunos e de respeito pelas regras instituídas.
Dia do Diploma

Objetivos Premiar os alunos do Quadro de Excelência e de Valor.
Entregar o diploma de melhor aluno dos Cursos Cientifico-Humanísticos e do Ensino Profissional

Responsável (eis)

Direção

Local
Gabinete do Diretor
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

19/10/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

36

Data registo: 20-11-2020

Registado por: direcao@esrsi.edu.pt

31/10/2020

Alunos premiados, Diretores de Turma e Direção

Recursos Diversos

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Projeto Serra D’Ossa
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 12. Continuar a proporcionar a toda a
comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Exposição do outono - espécies típicas desta estação do ano

Objetivos Possibilitar o conhecimento ao vivo de algumas espécies com bagas; Transmitir conhecimentos sobre estas espécies e a respetiva utilização; Despertar nos
alunos a curiosidade para a beleza do outono.

Responsável (eis)

Professoras Margarida Dias e Teresa Namorado.

Local
Sala de convívio
realização

Início
atividade

26/10/2020

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

30/11/2020

Obs:

Nº Reg. Entrada

2

Data registo: 20-11-2020

Registado por: serradossa@esrsi.edu.pt

Alunos, professores e comunidade escolar.

Recursos Placard; cartolinas; vaso;
espécies diversas.

Orçamento (€)

10

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Projeto Serra D’Ossa
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 12. Continuar a proporcionar a toda a
comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Blogue da Serra d'Ossa - em atualização

Objetivos Publicar posts com as atividades desenvolvidas pelo Projeto; responder aos comentários colocados pelos leitores com possibilidade de inserir hiperligação;
partilhar ideias relacionadas com a dinâmica de projetos desta natureza.

Responsável (eis)

Professoras Margarida Dias e Teresa Namorado

Local
Sala do Projeto; biblioteca
realização

Início
atividade

16/11/2020

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

31/05/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

5

Data registo: 20-11-2020

Registado por: serradossa@esrsi.edu.pt

Alunos e Professoras do Projeto; professores e outros
interessados

Recursos Computador; material
informático; outros a afetar
de acordo com as
necessidades.

Orçamento (€)

5

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias
estruturas da escola.

Título da atividade

Prevenção de Substâncias Psicoativas (com e sem substância)

Objetivos - Sensibilizar a comunidade escolar para os malefícios das substâncias psicoativas (tabaco, álcool e outras drogas);
- Treinar competências sociais: aprender a ser assertivo e resistir à pressão dos pares.

Responsável (eis)

PESES, SICAD

Local
Auditório ESESI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

17/11/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

38

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

17/11/2020

Alunos do 9ºano

Recursos Auditório

Orçamento (€)

1

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Projeto Serra D’Ossa
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola.
Divulgação das atividades - Jornal da Escola; Redação de artigos ilustrados.

Objetivos Divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Serra d'Ossa

Responsável (eis)

Professoras Margarida Dias e Teresa Namorado

Local
Escola
realização

Início
atividade

01/12/2020

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

28/05/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

4

Data registo: 20-11-2020

Registado por: serradossa@esrsi.edu.pt

Comunidade escolar

Recursos Equipamento informático

Orçamento (€)

2

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Dia Mundial de luta Contra a Sida

Objetivos - Sensibilizar os alunos para os perigos da infeção pelo VIH;
- Dar a conhecer o modo de proteção contra o vírus;
- Combater a discriminação associada à SIDA.

Responsável (eis)

PESES

Local
ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

01/12/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

39

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

01/12/2020

Comunidade escolar

Recursos impressão de cartaz, página
da Escola

Orçamento (€)

10

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep. Educação Física e Desporto
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas.
Volta ao Alentejo

Objetivos Promover a atividade física fora da escola e como hábito de vida saudável

Responsável (eis)

Departamento de Educação Física e Desporto

Local
Atividade autónoma (fora
realização da escola)

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/12/2020

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

49

Data registo: 20-11-2020

Registado por: defd@esrsi.edu.pt

31/01/2021

Professores de EF e alunos

Recursos Telemóvel

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Dia Mundial da Luta contra o Cancro

Objetivos - Informar e educar a comunidade sobre a prevenção do cancro;
- Mostrar a importância de se falar sobre a doença e de se saber como a prevenir;
- Divulgar as atividades da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Responsável (eis)

PESES, LPCC

Local
ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

04/02/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

40

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

04/02/2021

Comunidade escolar

Recursos Materiais disponibilizados
pela LPCC

Orçamento (€)

1

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Dia dos Namorados

Objetivos - Promover os afetos entre os indivíduos;
- Fomentar as relações interpessoais;
- Combater potenciais situações de violência no namoro, pretendendo estimular o respeito pelo outro, criar laços saudáveis entre os jovens e evitar
comportamentos de risco nas relações amorosas.
Responsável (eis)

PESES, UCC, SPO

Local
ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

15/02/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

41

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

15/02/2021

Comunidade escolar

Recursos Impressão de cartazes,
página da Escola

Orçamento (€)

10

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep. Educação Física e Desporto
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola.
Megas

Objetivos Promover a prática de atividade física e o espírito de cooperação e competição saudável.

Responsável (eis)

Departamento de Educação Física e Desporto

Local
Campos desportivos
realização exteriores da escola

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

11/03/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

48

Data registo: 20-11-2020

Registado por: defd@esrsi.edu.pt

11/03/2021

Professores de EF e alunos

Recursos Papel, megafone, fita
balizadora, cronómetros,
rodo, fita métrica

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Projeto Serra D’Ossa
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das
várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Comemoração do "Dia da Árvore" - "Dia Mundial da Poesia"

Objetivos Divulgar o Projeto Serra d'Ossa; Dar a conhecer árvores da nossa escola e outras representativas da Serra d'Ossa; Conhecer as diferentes árvores, suas
caraterísticas e papel fundamental no meio ambiente; Estimular hábitos de leitura nos alunos; Ler poemas.

Responsável (eis)

Professoras Margarida Dias e Teresa Namorado

Local
Sala de convívio/refeitório e
realização Biblioteca.

Início
atividade

22/03/2021

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

23/03/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

1

Data registo: 20-11-2020

Registado por: serradossa@esrsi.edu.pt

Alunos e Professores; Comunidade escolar; alunos
voluntários de leitura da BE e Professora Bibliotecária.

Recursos Placard; fotografias ;espécies
da Serra; folhetos
informativos; materiais de
apoio.

Orçamento (€)

10

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da
dinâmica das várias estruturas da escola.
Prevenção da Violência Infantil- Campanha Laço Azul

Objetivos - Adesão à campanha “Laço Azul”- Mês da prevenção dos maus tratos na infância

Responsável (eis)

PESES, CPCJ de Estremoz

Local
ESRSI
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

01/04/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

43

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

30/04/2021

Comunidade educativa

Recursos - Fotocópias a cores,
plastificações.
- Tecido azul

Orçamento (€)

20

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Prevenção do HPV Humano

Objetivos - Sensibilizar para a prevenção do vírus HPV;
- Prevenir formas de contágio;
- Sensibilizar para as infeções causadas pelo vírus.

Responsável (eis)

PESES, LPCC

Local
ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

06/04/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

42

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

09/06/2021

Alunos do 9º e 11ºanos

Recursos Auditório e/ou salas de aula

Orçamento (€)

1

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
GAAEE
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Verão com prevenção: como prevenir o cancro da pele

Objetivos - Conhecer os riscos genéticos e ambientais para a predisposição do aparecimento de cancro cutâneo;
- Identificar os comportamentos adequados a ter face à exposição solar;
- Sensibilizar para a prevenção deste cancro.

Responsável (eis)

PESES, LPCC

Local
Salas de aula ESRSI
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

06/04/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

44

Data registo: 20-11-2020

Registado por: peses@esrsi.edu.pt

08/06/2021

Comunidade escolar

Recursos Materiais fornecidos pela
LPCC

Orçamento (€)

1

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Atividades genéricas de dinamização da escola

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep. Educação Física e Desporto
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais.
BTT - Volta ao Sistema Solar

Objetivos Promover a prática da atividade física na natureza. Promover o espírito de cooperação e entreajuda.

Responsável (eis)

Departamento de Educação Física e Desporto

Local
Percurso exterior à escola e
realização pré definido
Obs:

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

12/05/2021

Conclusão
atividade.

12/05/2021

Esta atividade necessita do apoio logístico da CME, Bombeiros Voluntários, GNR e PSP

Nº Reg. Entrada

50

Data registo: 20-11-2020

Registado por: defd@esrsi.edu.pt

Professores de EF, Centro de Ciência Viva e alunos

Recursos Bicicletas, capacetes

Orçamento (€) 150.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Dia do Patrono(Rainha)

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Dep. Educação Física e Desporto
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um.
Torneio de Lançamentos (Basquetebol)

Objetivos Promover a prática de atividade física através de alternativas viáveis considerando as limitações existentes.

Responsável (eis)

Departamento de Educação Física e Desporto

Local
Pavilhão desportivo da
realização escola

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

18/02/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

47

Data registo: 20-11-2020

Registado por: defd@esrsi.edu.pt

19/02/2021

Professores de EF e alunos

Recursos Espaço desportivo, bolas de
basquetebol

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Dia do Patrono(Rainha)

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Projeto Serra D’Ossa
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 12. Continuar a proporcionar a toda a
comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Exposição/Dia da Raínha: Plantas aromáticas e condimentares envasadas, preparação de chás e tisanas; Sessão/apresentação de:"Plantas de
Tempero e Medicinais" - amostragem de algumas e sua finalidade.

Objetivos Dar a conhecer algumas plantas de tempero e medicinais; demonstrar a utilização das plantas; Oferecer chás de espécies aos visitantes.

Responsável (eis)

Professoras Margarida Dias e Teresa Namorado

Local
Sala de convívio
realização

Início
atividade

19/02/2021

Intervenientes/
Destinatários

Conclusão
atividade.

19/02/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

3

Data registo: 20-11-2020

Registado por: serradossa@esrsi.edu.pt

Alunos; professores; comunidade escolar.

Recursos Plantas envasadas; plantas
para chás; cartazes; outros a
afetar de acordo com as
necessidades.

Orçamento (€)

15

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Dia do Patrono(Rainha)

Ano letivo

2020/2021

Entidade
BibliotecaTCRecursos
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva,
criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10. Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade,
designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da
dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Dia do Patrono na BE

Objetivos Associar a BE às comemorações do Dia do Patrono

Responsável (eis)

Marta Matos/ Equipa da BE

Local
Biblioteca Escolar
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

19/02/2021

Conclusão
atividade.

Obs:

Nº Reg. Entrada

14

Data registo: 20-11-2020

Registado por: becre@esrsi.edu.pt

19/02/2021

Alunos do 10º E

Recursos A indicar em função das
necessidades

Orçamento (€)

5.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Dia do Patrono(Rainha)

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

7. Promover um ambiente de escola motivador, participativo e respeitador da dignidade de cada um., 10. Prosseguir a aposta na ligação EscolaComunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais, regionais e nacionais., 11. Garantir a
continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade experiências culturais diversificadas e
de qualidade.
Dia do Patrono

Objetivos Valorizar as relações entre todos os elementos da comunidade educativa;
Promover a inclusão, proporcionar momentos de interação entre pares e comunidade educativa;
Conhecer a cultura e história local;
Apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial

Local
Escola
realização

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

Conclusão
atividade.
19/02/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

21

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

19/02/2021

Alunos que frequentam o CAA.

Recursos Recursos humanos: Alunos,
professores, assistentes
operacionais, técnicos.
Recursos materiais: Materiais
de desgaste para realização
de trabalhos, expositores...

Orçamento (€)

1.00

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo
Título da atividade

Dia do Patrono(Rainha)

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Clube da Mecatrónica
dinamizadora

5. Prosseguir a aposta na diversificação da oferta formativa;, 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola.
Divulgação projetos

Objetivos Mostrar os diversos projetos desenvolvidas no clube;

Responsável (eis)

Prof's Joaquim Vieira e Manuel Pintado

Local
Escola
realização

Início
atividade

Intervenientes/
Destinatários

19/02/2021

Conclusão
atividade.

19/02/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

46

Data registo: 20-11-2020

Registado por: cmecatronica@esrsi.edu.pt

Prof's dinamizadores e alunos do clube e dos curso
profissionais TE e TGEI

Recursos Material informático e
material eletrónico

Orçamento (€)

1

402643 - ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA ISABEL, ESTREMOZ

Plano Anual de Atividades 2020 - 2021
Tipo de atividade
Metas do Projeto
Educativo

Título da atividade

Festival Medieval

Ano letivo

2020/2021

Entidade
Departamento Educação Especial
dinamizadora

8. Prosseguir a aposta numa escola inclusiva, criando e desenvolvendo redes e comunidades de aprendizagem territorialmente inseridas., 10.
Prosseguir a aposta na ligação Escola-Comunidade, designadamente através do estabelecimento de parcerias e projetos com entidades locais,
regionais e nacionais., 11. Garantir a continuidade da dinâmica das várias estruturas da escola., 12. Continuar a proporcionar a toda a comunidade
experiências culturais diversificadas e de qualidade.
Participação no "Festival da Rainha".

Objetivos Promover a inclusão;
Valorizar a interação entre pares;
Participar em atividades promovidas por outros departamentos e clubes;
Valorizar o património local;
Adquirir conhecimentos relativos à história local e nacional.
Responsável (eis)

Departamento de Educação Especial

Local
Escola e comunidade
realização envolvente (Estremoz e
zona histórica).

Intervenientes/
Destinatários

Início
atividade

Conclusão
atividade.
06/04/2021

Obs:

Nº Reg. Entrada

22

Data registo: 20-11-2020

Registado por: dee@esrsi.edu.pt

29/05/2021

Alunos que frequentam o CAA.

Recursos Recursos humanos:
Professores, alunos,
assistentes operacionais,
Clube da Rainha, Direção.
Recursos materiais: Escola,
roupas medievais, BE e
tecnologias da comunicação,
Câmara Municipal.

Orçamento (€)

1.00

